Referat
Møde i Ølgod Udviklingsråd mandag den 14. august 2017
Dialogmøde mellem Ølgod Udviklingsråd samt Thomas Jaap og Bjarne Fly fra Varde kommune
Afbud fra: Camilla, Lars, Kurt, Søren og John C

Sat på budgetønsker til september:


Toilet ved Ølgod Station
Inga har d.d. talt 112 cykler ved stationen. Der er ifølge Thomas evt. en pulje fra Staten,
der hedder ”Cykelparkering”, som kan søges. Thomas og Bjarne følger op. Ønsket er at
køre videre med den stil, der er nu med parkeringshuse.
Ønsket om at få etableret et toilet ved stationen blev forelagt – evt. genetablere
toilettet i stationsbygningen. Bjarne undersøger hvad et rengøringsfirma skal have for at
holde det rent.



Trafiksikkerhed, stationære fartmålere ved Grønnegade
De stationære fartmålere er ifølge Bjarne på ønskelisten. Der bliver taget stilling til
ønsker vedr. trafiksikkerhed hvert efterår.

Igangværende projekter, samt fra tidligere referater


Gadelys i byen
Der mangles lys i Voldgade, på stien ved legepladsen Fristedet og på stien ved
Skrænten/Grønningen. Ellers er det ved at være på plads i hele byen.
Kan gadelysene dæmpes – Bjarne undersøger



Lys langs stier ved søerne
Der er sat 500.000,00 kr. af til etablering at belysning på stien fra
Lynevej/”præstegården” op til stien til Søndergade i budgettet for 2018.



Oprensning af søerne
Søen bag Engdraget (sø nr. 2) er blevet renset op for ca. 1,5 år siden. Den trænger meget
til vedligehold. Tidligere har der været talt om oprensning fra en båd, men det er ikke
blevet til noget.
Søen bag Solvænget (sø nr. 3) er helt groet til med et tykt bundfald. Tidligere har der
været græs-karper til at holde det grønne nede.
Bjarne vender tilbage vedr. begge søer.



Trafiksikkerhed i midtbyen/rødt asfalt
Der er etableret hajtænder fra Torvet over til SuperBrugsen. Det har afhjulpet
forvirringen blandt fodgængere en del. Der ønskes også hajtænder ved SuperBrugsen, så
de derved er på begge sider af vejen. Evt. også hajtænder fra Torvet over til apoteket og
modsat.
Bruno tager det op med ØHE og vender tilbage.



Fortove generelt i hele byen

Der er en del fortove, der ligger ujævnt efter opgravning. Noget der er lavet inden for 5
år kan føres tilbage til entreprenøren. Ove laver et kort, hvorpå der et ridset de værste
områder op.


Vandrender, der ønskes overkørsel for handicappede
Ove laver et kort over de steder, hvor der er et ønske om at lave en overkørsel for
kørestole og gangbesværede.



Vedligehold af stier generelt
Stierne ved søerne er meget ujævne. Især bag Solvænget er asfalten ujævn og også ved
sø nr. 2 pga. rødder.
Carl sender kort vedr. manglende vedligehold i Strellev.
Cykelsti på Bejsnapvej mangler hvide striber.
Rundkørslen er meget tilgroet og ”misvedligeholdt”. Bjarne undersøger ved
Vejdirektoratet.



Torontolys ved fodgængerfeltet i Bjergegade
Det er færdigetableret.



Østerbro 1 & 3
Lejerne er opsagt, og det er forventet, at nedrivning kan påbegyndes i efteråret.



Vedligehold af kommunens bygninger
Kulturhuset – reparation af taget foretages inden for kort tid.
A-bygningen – forventes nedrevet i 2018/2019. Nedrivningen ligger under skolestrukturreformen.
Grus-parkeringspladsen ved Ølgod Hallerne/skolen er meget svær at holde. Der ud over
er båsene alt for smalle. ØU skal indsende ønske om renovering af området. Carl sender
til kommunen.



Faldefærdige bygninger
Så længe ejer ikke vil samarbejde kan kommunen ikke gøre noget.
Hvoliagervej 7 – Bjarne undersøger om den allerede ejes af kommunen.



Gensidig orientering herunder Udviklingsplanerne for Ølgod
Kulturhuset – offentligt møde den 28. august.
Byskovcenteret – der søges fonde og arbejdes fortsat på projektet.
Stationsparken – området bag ved stationsbygningen. Der er gang i forskellige forslag til,
hvad området kan bruges til.
Centerarkaden – her er der ikke noget nyt.



Gensidig samarbejde med forvaltningen
Lisbeth bliver fremadrettet koblet på som referent fra kommunens side.
Takker for det gode samarbejde.



Evt.
Næste møde er den 14. september – Rudin har kage med
Hvem kan deltage den 23. september i mødet på Ølgod Skole, Good Roots? Camilla og
Inga
Ref. v/Rikke Schønning

